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  چكيده              
    اسـت و بـا توجـه بـه         اوردهاي عـصر اطالعـات و دانـش         مديريت دانش يكـي از دسـت      

از اين . ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند        
. نظر بررسي امكان استقرار مديريت دانش در صنايع كشورمان از اهميت خاصي برخـوردار اسـت              

كان سنجي استقرار زمينه هاي مـديريت دانـش در           ام ،هدف اصلي تحقيق حاضر    ،در همين ارتباط  
روش تحقيق حاضر، توصـيفي  . است  بودهاصفهان خاص شركت سهامي ذوب آهن    بنحوصنايع و   

 آماري ايـن پـژوهش شـامل كاركنـان داراي           جامعه. از نوع پيمايشي و از شاخه ميداني بوده است        
  و نمونـه محاسـبه شـده        نفـر  1200 كه تعداد آنهـا      كارشناسي ارشد مدرك تحصيلي كارشناسي و     

ابـزار انـدازه گيـري ايـن        .  اسـت   نفر در شركت مورد مطالعه بـوده       145 برابر    تصادفي ساده  بنحو
ي  سـوال بـسته اسـت ، كـه پايـايي آن از فرمـول آلفـا       38شـامل  ساخته  محقق   پرسشنامه ،تحقيق

ـ  روا  كه با حفـظ    ،سواالت به شكلي طراحي شده    .  حاصل گرديد  93/0كرونباخ برابر    ي و پايـايي    ي
 شـركت سـهامي ذوب آهـن        هقابل قبول بتواند هدف تحقيق حاضر را بطور كامل در كل مجموعـ            
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جمـع آوري   از طريـق متغيرهـاي      زمينه هاي استقرار مـديريت دانـش در شـركت فـوق             
اطالعات ، ذخيره اطالعات ، سازماندهي دانش ، توزيع دانش ، پـااليش دائمـي دانـش موجـود و               

 نتايج به دست آمده نشان مي دهـد  . مورد بررسي قرار گرفتشش سوالاز طريق   فاده از دانش    است
 زمينه ها جهـت اسـتقرار   صفهان در هر شش سوال تحقيق ، كليه     كه در شركت سهامي ذوب آهن ا      

 اسـتقرار    پيـشنهادهايي بـراي    در پايـان  . مديريت دانش كمتر از سطح متوسط وجود داشـته اسـت          
يكي از مباحث مهم روز به شمار مي آيد و صنايع بـزرگ نظيـر سـازمان مـورد         مديريت دانش كه    

  .بوده، ارائه گرديده استمطالعه نيازمند برخورداري از آن 
   دانش ، مديريت دانش ، توزيع دانش ، پااليش دانش  :كليديواژه هاي 
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Abstract 
 

 

Knowledge management is one of the century’s information 
phenomena which is deeply needed by successful organizations. 

The main purpose of the present research was to investigate the 
feasibility of establishing knowledge management in industries specifically 
in  Isfahan Steel Company. 

The population included 1200 staffs having B.S or M.S. degrees. The 
measurement tools for this research was a certified questionnaire 
containing 38 closed questions, which resulted in Alfa Kronbenaj equal to 
93% . 
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The sampling procedure was simple randoming and 145 persons took 
part in the study. 

The basis for establishing knowledge management for the above 
company was investigated through data collection, storing data, knowledge 
organization, knowledge distribution, permanent purification of present 
knowledge. 

The obtained results suggest that in 'Isfahan Steel Company', the 
background for establishing knowledge management is less than the 
average level.  

As the final stage, same recommendations are suggested to establish 
knowledge management which is one of the important present day issues 
and huge industries such as the one under study are in need of. 

 

Keywords: Knowledge, Knowledge management, Knowledge distribution, 
Knowledge refining 

 

  مقدمه 
 را بـا    قابـت در اوايل دوران انقالب صنعتي سازمانها اثر بخشي و راندمان و توانايي ر            

 در دوره هاي مختلـف بـا پيـشرفت        بعد از آن،  .خود كاركردن نيروي كار ساده افزايش دادند        
 دستخوش تجديد ساختار در مقياس عظيم براي حذف شـغل هـا و              آنها بسياري از    ،سازمانها
 در معـرض رويـارويي بـا رقابـت جهـاني      ،سازمانها در حال حاضر   .  شده اند   اضافه ،كاركنان

شـرايط امـروز بـراي      .ي به مراتب متنوع و پيچيده هـستند         يفزاينده و مشترياتي با خواسته ها     
شركتها بـراي  به همين جهت . سازمانها به مراتب پيچيده تر و چالش انگيز تر از گذشته است 

، ي همچنان در كاستن هزينـه هـا و گـسترش بازارهايـشان     حفظ مزيت رقابتي خود مي بايست     
به اين دليل اسـت كـه سـازمانها در حـال افـزايش      .  نوآور باشند بوده و بر حسب ضرورت      

 در اينجا است كـه مـديريت دانـش وارد عرصـه مـي شـود               . كارايي فرآيندهاي خود هستند     
سي ميزان وجـود   ر برر با توجه به اهميت موضوع هدف تحقيق حاض       . )1379 ،   1داونپورت( 

 استقرار مديريت دانش در شركت سهامي ذوب آهـن اصـفهان در نظـر               زمينه هاي الزم براي   
  . گرفته شده است
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 پسا سرمايه داري عنوان مـي كنـد كـه           هعدراكر در كتاب خود تحت عنوان جام       پيتر 
 منبع اقتصادي    اين منابع طبيعي و نيروي كار نيستند؛     ، ديگر سرمايه يا     ابع اقتصادي مهمترين من 

در اقتصاد مبتني بـر دانـش ، سـرمايه          ). 1383 ،   1رادينگ( بنيادي دانش است و خواهد بود       
دانايي به نحو چشمگيري از سرمايه هاي مالي و فيزيكي پيشي مي گيرد ؛ در ايـن نظـام هـا                     

 ازمانها در شرايط رقابتي مـي شـود        و رشد س   ستن و دانش آفريني عامل اصلي بقا      دانش يا دان  
 بايستي بـا    ، در عصر كنوني كه عصر دانايي نام گرفته        ، بنابراين . )1379 ابيلي و همكاران ،      (

به كارگيري دانش از شيوه هاي مختلف به مزيت هاي رقابتي پايـدار دسـت يافـت و در راه                    
  ).1380 ، 2مارتنسون (  گام نهاد،منابع در اختيار سازماناستفاده بهينه از 

يي ، در اختيار گرفتن ، سازمان دهي و پردازش اطالعـات     مديريت دانش شيوه شناسا   
   در دسـترس ديگـران قـرار    مي شود و سپس جهت خلق دانش مي باشد كه پس از آن توزيع    

       مـديريت دانـش نـوعي    ) . 1383رادينگ ،   (شود  تا براي خلق دانش بيشتر استفاده       مي گيرد   
 تا از طريق به كارگيري موثر دانـش بـه           ارد و بر آن است    دفن آوري است كه بر دانش تأكيد        

از بررسي و جمع بندي تعاريف      ). 1383 ،   3جي ميكائيل وجرالداس  ( حل مشكالت بپردازد    
 كه مديريت دانش عبارت است  به دست آمد سرانجام اين تعريف،فوق مفهوم همختلف دربار

 بهـره بـرداري از   و، پـااليش دائمـي   از فرآيندهاي ايجاد ، جمع آوري ، سازماندهي ، انتـشار        
اگر نتوان بـه تمـامي    با پايه ريزي و استفاده از نظامهاي نوين، از جمله مديريت دانش       .دانش

ه شدن اهداف افزايش كارآيي كاركنان، افزايش  سطح دانش سازماني، به روز شدن دانش، بهين
 دست ل و مشكالت سازماني و دهها هدف مثبت و موثر ديگرتوليد، افزايش قدرت حل مساي

پياده سازي مديريت دانـش در  . يافت، بخش عمده اي از آنها را قطعا مي توان محقق ساخت    
هر سازمان مستلزم وجود زمينه هايي است كه اين زمينه ها اعم از اينكه فني يا علمي باشـند،   

      زمينه هاي فنـي را مـي تـوان ماننـد رايانـه و شـبكه هـاي ارتبـاطي و         . بايستي به وجود آيند 
. يند جمع آوري و ذخيره دانش مورد نياز سازمان در نظر گرفـت          آمينه هاي علمي را مثل فر     ز

به هر حال بررسي و مطالعه اين زمينه ها جهت ايجاد سيـستم مـديريت دانـش و ضـرورت                    
 ضرورت استفاده از آنهـا و در  .تشكيل و ايجاد مديريت دانش گام نخست محسوب مي شود       
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در بسترهاي مختلف علوم از جمله مديريت دانـش، از مهمتـرين     واقع استفاده از پيشرفت ها      
از اين نظر   . ضرورت هاي توسعه و پيشرفت يك جامعه و سازمانهاي آن محسوب مي شوند            

 هر سازماني از جمله نش را گامي در جهت توسعه و ارتقايمي توان، پياده سازي مديريت دا   
 آن نايي بيـشتر بـا موضـوع بـه اجزايـي      ر آشـ  در اينجا به منظـو    . سازمان مورد مطالعه دانست   

  . پرداخته مي شود

  تبديل داده به دانش
 تبديل داده هاي جمع آوري شده به دانش مورد نياز سازمان همواره يكي از مقوله هاي با              

 حتم، تمام داده هـاي     بنحو . فرآيند ايجاد اين مهم را نشان مي دهد        )1(شكل شماره   . اهميت است 
ديل بــه دانــش نبــوده و بايــستي، ابتــدا از طريــق پــردازش، پــااليش و  جمــع آوري شــده قابــل تبــ

سازماندهي آنها به اطالعات دست يابيم سـپس، همـانطور كـه در شـكل زيـر نـشان مـي دهـد، بـا                   
ميزان دانش حاصل شـده از محموعـه داده هـاي    . يند، دانش مورد نظر حاصل شودآتكميل اين فر  

  .يند باشدآردر دسترس، خود مي تواند نقطه قوت اين ف
  
  
  

  
  )1383،رادينگ(تبديل داده به دانش ) : 1(شكل شماره 

  جمع آوري دانش
 نخستين گام در ايجاد و بهره گيري از مديريت دانـش اسـت كـه                ،جمع آوري دانش  

طيف گسترده اي از فعاليت ها را شامل خريد دانش در بازارهاي دانش ، جذب افـرادي كـه                   
 سازمان هستند ، توسعه دانش از طريق گفتگوهاي علمـي كاركنـان بـا       داراي دانش مورد نياز   

مـع  شيوه هـاي ج . را شامل مي شود با جمع آوري دانش   تبطيكديگر و بسياري فعاليتهاي مر    
   : آن در سازمان عبارتند از دانش و ارتقايآوري

 دانش
 چكيده كردن

 گسترش دادن 

پردازش،پااليش 
 و سازماندهي 

 داده ها
 اطالعات
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  1پاداشهاي سازماني) الف 
  2شتراك گذاري دانشاندازه گيري و ارزشيابي موفقيت برنامه هاي به ا) ب 
  ارزشيابي ميزان به اشتراك گذاري دانش كاركنان به عنوان يك معيار استخدامي ) ج 
  . به اشتراك گذاري دانش از طريق اينترنت توسعه ) د 
  . مديران  دانش به اشتراك گذاريعهتوس) و 
ان شكل دادن تيم ها و يا مجموعه هاي جديد در ارتباط با موضوعاتي كه كارمند              ) ه  

  .به آن عالقه دارند
 حمايت از كارمندان با تجربه بـراي حفاظـت و انتقـال دانـش آنهـا بـه ديگـران           ) ي  

  .)3،2001واتسن(
 از ديگر راهكارهاي ايجـاد دانـش در سـازمان        ، دانش از طرق مختلف    هخلق و توسع  

قـاتي   توسعه در سازمان، ارتباط موثر با مراكز تحقي      و  مراكز تحقيق  هخريد دانش، توسع  . است
در خارج سازمان، تجزيه و تحليل مداوم فعاليت سـازمان هـاي رقيـب و خريـد سـازمانهاي             

 ه فعاليت هايي اسـت در جهـت خلـق و توسـع            ،دانش مدار ديگر در جهت كسب دانش آنها       
  .دانش

  ذخيره سازي و سازماندهي دانش 
ين از ا . ذخيره سازي و سازماندهي دانش يكي ديگر از موضوعات مهم ومرتبط است           

 ،  هـا در انـواع اسـناد ، مـتن   نظر، در صورت وجود اطالعات زياد كه معموال صريح است و           
   .، ذخيره و سازماندهي آنها اهميت مي يابدفرمها و غيره در اختيار سازمان قرار مي گيرد

 شخصي و شبكه هاي حوزه محلي كـه ايـن اطالعـات             رايانه اي با توجه به نظامهاي     
نظامهاي مـديريت   . حجم اين اطالعات مي تواند بسيار زياد باشد         ،روي آنها ذخيره مي شود      

  .اسناد به اداره اين اطالعات وسيع كمك مي كند 
 در  ،همچنين رمزگذاري دانش سازمان كه عبارت است از قرار دادن دانـش سـازماني             

 ،  تحـصيل گـردد   ، اشخاص نيازمند به دانـش     ه آن قالبها دسترسي كلي    هقالب هايي كه به وسيل    

  
  

1. Institute rewards  
2. knowledge sharing  
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  رمزگـذاري ، دانـش را در چارچوبهـايي قـرار         . است  كي از روشهاي سازماندهي اطالعات      ي
از آنجا كه هدف رمزگذاري . ش را عملي و امكان پذير مي سازدمي دهد كه بهره گيري از دان

گنجاندن دانش در چهارچوبهايي است كه آن را قابل استفاده مي سازد، سـازمان بايـد مـوارد      
البته دانش و كاربرد آن را نبايد محـدود تعريـف           . را بررسي و شناسايي كند    استفاده از دانش    

به عنوان مثال شركت    . د آن نيز نبايد دشوار باشد      تشخيص و تعيين كاربر    ،از سوي ديگر  . كرد
 زيـرا عقيـده دارد كـه ممكـن          ، خود راثبت و ضبط مي كند      هوندا طرح هاي شكست خورده    

  .)1994داونپورت ، ( ميز باشد فكرها در آينده موفقيت آاست همان 
 بايـستي اصـول زيـر را        ،كه مي خواهند در رمزگذاري دانش موفق باشند       سازمانهايي  

  :رعايت كنند
 را در جهت نيل به اهداف تجـاري رمزگـذاري    آنمديران طرحهاي دانش بايستي  )1

  .كنند
هـدايت  ازمان  بايستي در شناسايي دانشي كه آنها را به سوي هدفهاي سـ           نمديران   )2

  .شوندمي كند دچار اشتباه 
  .مديران بايستي فايده و ارتباط دانش با هدفها را مبناي رمزگذاري قرار دهند) 3
  .)1383رادينگ،  (رمزگذاري بايد وسيله اي مناسب براي توزيع دانش عرضه كند) 4

  .  آن مطرح مي شوددايميپس از ذخيره سازي و سازماندهي دانش، استفاده و پااليش 

  مي دانش و پااليش دايتشاران
 گفتگوهـاي   بـراي يكي از راههاي انتشار دانش ميان كاركنان فراهم آوردن امكانـاتي            

 طراحـي  از اين نظر، .  استر جهت تبادل و توزيع دانش بين ايشان سازنده آنها با يكديگر د    
ـ           يستمي كه بتواند توزيع منظم و داي      و اجراي س    از  ،دمي دانـش را ميـان كاركنـان پيگيـري كن

همچنين در بحث انتشار و توزيع دانش بايستي نسبت به فرهنگ حاكم بـر              . ضروريات است 
در نظـر   آن   و شكل توزيع دانش را متناسب بـا فرهنـگ سـازماني              هسازمان توجه كامل نمود   

اگـر دانـش جـذب      . ارسال و جذب دانش در گرو يكديگر مي باشند        از طرف ديگر،    . گرفت
. صرف در دسـت بـودن دانـش بـه معنـي انتقـال آن نيـست       . دهد رخ نمي  هم  انتقالي ،نشود

دسترسي به دانش امري بسيار مهم است ولي به هـيچ وجـه بهـره گيـري و اسـتفاده از آن را          
  . تضمين نمي كند
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 كه شامل نگرش و بررسي دانش       ،مي اطالعات دانش در سازمان     پااليش داي  ،همچنين
ينـد  ي در فرآاساسـ  اسـت، از ضـروريات      مورد استفاده و تالش در جهت بـه روز كـردن آن           

مي اطالعات دانش در سازمان باعث فعـال سـازي هـر چـه     پااليش داي  .مديريت دانش است  
 .بيشتر حافظه سازمان و پويايي در كسب، ذخيره و سازمان دهي دانش كسب شده مي گـردد                

، منظور از   پس از طي مراحل قبلي، استفاده صحيح از دانش و به كار گيري موثر آن مي تواند                
  . مديريت دانش را بهتر نشان دهد

  استفاده از دانش 
.  در واقع حصول نتيجه از مديريت دانش است          ،استفاده مناسب و اثر بخش از دانش      

   بديهي است تا زماني كه زمينه هاي مناسب جهت اسـتفاده از دانـش وجـود نداشـته باشـد ،               
  .بي داشت و از مزاياي آن بهره مند شد نمي توان از دانش انتظار اثربخشي و كارايي مناس

  :به شكل زير ارائه شده است 1 گريدنهاممزاياي مديريت دانش توسط 
  جلوگيري از افت دانش  )1
 بهبود تصميم گيري  )2

 انعطاف پذيري و انطباق پذيري  )3

 مديريت رقابتي  )4

 توسعه دارايي  )5

 افزايش محصول  )6

 مديريت مشتري  )7

  سرمايه انساني به كارگيري سرمايه گذاري ها در بخش )8

 مي توان بـا ايجـاد و بهبـود زمينـه هـاي               با توجه به مزاياي مديريت دانش،      ،بنابراين
 سرعت بخشيد و از مزاياي بي شمار آن آن  مديريت دانش در سازمانها به فرآيند شكل گيري

 روز افـزون سـازمانها از       ه و توسـع   ،با توجه به مزاياي مديريت دانش از يك طرف        .ع شد فمنت
 نه چندان دور استفاده از مديريت دانش در سازمانهاي كنـوني اجتنـاب             در آينده  ، ديگر طرف

  
  

1. Denham Grey 
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 و دست يابي به برتري، در جهت پياده سازي مـديريت            بوده و هر سازماني براي ارتقا     ناپذير  
  .دانش اقدام مي نمايد

   مديريت دانش آينده
ه مديريت دانش نيـاز     آنچه از هزاران تجربه در سازمانها به دست مي آيد اين است ك            

به ابزارهاي بيشتري جهت گردآوري اطالعات و داده هاي بيشتر ندارد ، بلكه نيازمند يك ديد 
يده و اقـدام را     شجديد براي به هم پيوستن اطالعات مجزايي است كه بينش افراد را ارتقا بخ             

ه تنها بـه     براي آفرينش و مديريت دانش ن      ،به عبارت ديگر  . )2003 ،1ليبوتز( د  سرعت بخش 
بهره برداري هر چه بيشتر از حافظه شركت نياز است بلكه بـه مهارتهـاي شـركتي و سـرمايه      

 كه حتي براي نـوآور   نسازمانها نه تنها براي رقابت پذير ماند      . فكري موجود نيز ارتباط دارد      
  .دانش خود نياز دارند مديريت شدن نيز به 

 بـا هـوش   يينيازمند آنند كـه سـازمانها      بلكه   ،براي آنها تنها چابك بودن كافي نيست      
 هم اكنون نيازي مبرم براي ايجـاد معيارهـاي مـديريت دانـش بـراي مـديران اجرايـي         .باشند

احساس مي شود تا بدان وسيله دريابند آيا مديريت دانش براي سازمان آنها اثر بخش اسـت                 
هاست، و ه ها و فراورديندآد چه ارزشي در حال افزوده شدن بر فر    نمعين كن آنها بايد    ؟يا خير 

  .افزايش مشاركت و همكاري چه پيامدهايي به همراه خواهد داشت 
 شايد تنها امتيـازي كـه بـه         ،سازمانها رفته رفته پي مي برند كه دانش يك امتياز است          

مرور زمان رشد مي كند و چنانچه درست مهار شود به آنها توانايي رقابت و نوآوري پيوسته                 
براي بهره مندي بهتر از سابقه تحقيقـات        . )1379داونپورت،  (  ي بخشد مرا در هزاره جديد     

  . انجام شده، بعضي از آنها در زير آورده شده است
با عنوان نقش عوامـل اجتمـاعي و        ) 2001 (2تحقيقي كه توسط جي سي توماس     در  

يه  به اين نتيجه رسيده كه اين عوامل نقش كليدي در كل            انجام شده  انساني در مديريت دانش   
     در سـازمان دارنـد و بايـستي در هـر مرحلـه از       ،مراحل ايجاد و استفاده از مـديريت دانـش       

  . ديريت دانش در سازمان لحاظ گرددپياده سازي م

  
  

1. Liebowitz 
2. J. C. Thomas  
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 انجـام  بـراي نـوآوري و تجـارت       1در تحقيق ديگري كه توسط مركز ارنست و يانگ        
  ترتيـب مزايـايي از قبيـل     مزاياي دانش براي سازمان مورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـه           ،  شده

تصميم گيري بهبود يافته، افزايش پاسخگويي، حس مـسئوليت، كـارآيي، نـوآوري، انعطـاف               
پذيري، كيفيت بهبود يافته، كاهش دوبـاره كـاري و توانمنـدي را بـراي سـازماني كـه داراي                    

 كه گروه مـشاوران دلفـي       ،همچنين در بررسي ديگري    .ل شده است   قاي ،مديريت دانش است  
شركت % 21شركت ها تا چهار سال آينده و         % 49جام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه          ان

هم قبل ازاين تحقيـق سيـستم       % 28ها در خالل سال آينده مديريت دانش خواهند داشت و           
ار داشته اند كـه در مـديريت دانـش    از شركت ها  اظه  % 2شته اند و تنها     مديريت دانش را دا   

 با توجه به اهميـت مـديريت دانـش بـراي            . )1383رادينگ ، (  ند كرد سرمايه گذاري نخواه  
زمان حال و آينده سازمانها، و امكان برخورداري از رشـد مناسـب و همـه جانبـه، پـژوهش                    
حاضر در نظر دارد زمينه هاي استقرار مديريت دانش در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان را 

 مـديريت دانـش و همچنـين        هه شده در زمينـ    از جمع بندي تعاريف متعدد ارائ     .بررسي نمايد 
ساختار كلي جريان اطالعات در صنايع كشورمان و تعريف عملياتي محقق از مديريت دانش، 

دهي دانـش، توزيـع     هاي تحقيق شامل جمع آوري اطالعات، ذخيره اطالعـات، سـازمان          متغير
شنامه ميزان حضور مي و استفاده از دانش انتخاب گرديد و در سوالهاي پرسدانش، پااليش داي

  .جهت اين متغيرها بررسي گرديددر سازمان مورد مطالعه و يا عدم حضور زمينه هاي الزم 

  : به قرار زير استسوالهاي پژوهش
  سوال اصلي 

 بـراي پيـاده سـازي سيـستم مـديريت دانـش در              )  فني  -علمي   (آيا زمينه هاي الزم   
  شركت سهامي ذوب آهن اصفهان وجود دارد ؟

  :ب سوال اصلي تحقيق سوالهاي فرعي زير تدوين گرديددر چهارچو
 براي جمع آوري اطالعات به منظور استقرار        )   فني  -علمي   (آيا زمينه هاي الزم    -1

  ه وجود دارد ؟عمديريت دانش در شركت مورد مطال

  
  

3. Ernst & Young Center for Business Innovation 
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 براي ذخيره اطالعـات بـه منظـور اسـتقرار           )   فني  -علمي    ( آيا زمينه هاي الزم    -2
  ه وجود دارد ؟عمديريت دانش در شركت مورد مطال

بـه منظـور اسـتقرار      سازماندهي دانش    براي   )   فني  -علمي    ( آيا زمينه هاي الزم    -3
  ه وجود دارد ؟عمديريت دانش در شركت مورد مطال

منظور استقرار مديريت    بهتوزيع دانش    براي   )   فني  -علمي   ( آيا زمينه هاي الزم    -4
  ه وجود دارد ؟عدانش در شركت مورد مطال

 به منظور استقرار    مي دانش پااليش داي  براي   )   فني  -علمي    ( آيا زمينه هاي الزم    -5
  مديريت دانش در شركت مورد مطاله وجود دارد ؟

 بـه منظـور اسـتقرار       استفاده از دانش     براي   )   فني  -علمي    ( آيا زمينه هاي الزم    -6
  ه وجود دارد ؟عمديريت دانش در شركت مورد مطال

  روش تحقيق 
 آمـاري ايـن     ه جامعـ  . توصيفي از نوع پيمايشي مـي باشـد        ،روش تحقيق در پژوهش   

 مـي باشـند     و كارشناسي ارشد   كاركنان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي       هپژوهش شامل كلي  
  . نفر است 1200كه شامل 

 ،دسترس نبودن واريانس صفت مـورد مطالعـه     تعيين حجم نمونه با توجه به در         براي
ه برآورد و سپس حجم     ع مقدماتي واريانس صفت مورد مطال     ه پرسش نام  30ابتدا با استفاد از     

 پرسـشنامه   125 ، توزيـع شـده    ه پرسـشنام  140 از بـين     . نفر تعيين گرديـد    140 برابر   نمونه
  .بوده است % 90حدود برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها 
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 سـوال از نـوع      38 محقق ساخته شـامل      ه پرسشنام ،ابزار اندازه گيري دراين پژوهش    
ياد ، زياد ،     ز  به صورت بسيار   1تهيه و تنظيم پرسشنامه براساس طيف ليكرت      . بسته مي باشد    

 93/0 برابـر    2لفاي كرونبـاخ  پايايي پژوهش از روش آ    .انجام شد  كم   تا حدودي ، كم و بسيار     
همچنين از طريق روايـي محتـوايي ، روايـي پرسـشنامه طـي چنـد مرحلـه                  . محاسبه گرديد   
  .تأييد شده است صاحب نظران ويرايش توسط 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ∑ 22 /1)1/( ssjjr jα   93/0)

667/309

25/29
1(

37

38 =−  

  αr= ضريب آلفاي كرونباخ   = %5/93
   J=امه  تعداد سوالهاي پرسشن=  38

2=  ام J          واريانس زير آزمون  2S=واريانس كل آزمون 
JS   

   يافته هاي پژوهش
 درصـد از    4/86 ، نمونه نشان مي دهد    كيافته هاي حاصل از ويژگي هاي دموگرافي       

رصـد فـوق    د6/13مديران ، سرپرسـتان و كارشناسـان داراي مـدرك تحـصيلي ليـسانس و            
 درصد سرپرست و 4/30 درصد از نمونه هاي آماري مدير، 8/12 همچنين .ليسانس بوده اند

  . درصد كارشناس مي باشند 8/56
 درصـد و كمتـرين      40بيشتر با   و   سال   16بيشترين سابقه خدمت كاركنان مربوط به       

تحقيـق  بـراي دسـتيابي بـه نتـايج         . درصد بوده است     24 سال با    15 تا   10درصد مربوط به    
  :حاضر، تك تك سوال ها در زير مورد آزمون قرار مي گيرند

 براي جمع آوري اطالعات به منظـور اسـتقرار        ) فني –علمي   (آيا زمينه هاي الزم    -1
  مديريت دانش در شركت موردمطالعه وجود دارد؟

  3ي  زمينه هاي الزم براي جمع آوري اطالعات باميانگين فرض نمرهمقايسه ميانگين: ) 1(جدول 
 X  S  Se  t  df   مورد نظرهزمين

  124  -95/2  039/0  446/0  88/2  جمع آوري اطالعات 
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

  
  

1. Likert 
2. Alphay Kronbakh 
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 مشاهده شـد از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح              t ،)1(بر اساس يافته هاي جدول    
 بنابراين زمينه هاي الزم براي جمع آوري اطالعـات بـه            .  درصد كوچكتر مي باشد     5خطاي  

  . منظور استقرار مديريت دانش كمتر از سطح متوسط وجود دارد 
جمع آوري شده     ره اطالعات  دانش      جهت ذخي  ) فني –علمي  (آيا زمينه هاي الزم    -2

  به منطور استقرار مديريت دانش در شركت مورد مطالعه وجود دارد ؟
  مقايسه ميانگين نمره زمينه هاي الزم  براي ذخيره اطالعات دانش) : 2(جدول  

  3شده با ميانگين فرضي  جمع آوري 
 X  S  Se  t  df   مورد نظرهزمين

  124  -659/0  044/0  497/0  97/2   اطالعات ذخيره
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

  5ني جـدول در سـطح خطـاي     از مقدار بحرا   ه مشاهده شد  t،  )2(بر اساس يافته هاي جدول    
 بنابراين زمينه هاي الزم براي جمع آوري  ذخيره اطالعـات دانـش           .درصد كوچكتر مي باشد   

  .جمع آوري شده به منظور استقرار مديريت دانش  كمتر از سطح متوسط وجود دارد 
آيا زمينه هاي الزم جهت سازماندهي اطالعات دانش جمع آوري شده به منظـور              -3
  يريت دانش در شركت مورد مطالعه وجوددارد ؟ استقرار مد
مقايسه ميانگين نمره زمينه ها الزم جهت سازماندهي اطالعات دانش جمع آوري ): 3(جدول  

  3شده با ميانگين فرضي 
 X  S  Se  t  df  زمينة مورد نظر

  124  -96/3  044/0  500/0  82/2   سازماندهي اطالعات و دانش
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

 از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح       ه مشاهده شد  t ، )3(بر اساس يافته هاي جدول    
 بنابراين زمينـه هـاي الزم بـراي سـازماندهي اطالعـات              .شد  درصد كوچكتر مي با     5خطاي  

  .كمتر از سطح متوسط وجود دارد  ه به منظور استقرار مديريت دانشدانش جمع آوري شد
 براي توزيـع دانـش در سراسـر شـركت بـه منظـور اسـتقرار         آيا زمينه هاي الزم   -4

  مديريت دانش در شركت مورد مطالعه وجود دارد ؟ 
مقايسه ميانگين نمره زمينه هاي الزم جهت توزيع دانش در سراسر شركت با ) : 4(جدول  

  3ميانگين فرضي 
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 X  S  Se  t  df  زمينة مورد نظر

  124  -69/6  047/0  532/0  68/2   توزيع دانش
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

 از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح       ه مشاهده شد  t ، )4(بر اساس يافته هاي جدول    
 بنابراين زمينه هاي الزم براي توزيـع دانـش در سراسـر             .  درصد كوچكتر مي باشد     5خطاي  

  .يريت دانش كمتر از سطح متوسط وجوددارد شركت به منظور استقرار مد
مــي دانــش موجــود بــه ي بــراي پــااليش دا) فنــي-علمــي (آيــا زمينــه هــاي الزم-5

  منظوراستقرار مديريت دانش در شركت مورد مطالعه وجود دارد ؟ 
مقايسه ميانگين نمره زمينه هاي الزم براي پااليش دائمي  دانش موجود با ) : 5(جدول  

  3ميانگين فرضي
 X  S  Se  t  df  زمينة مورد نظر

  124  -92/4  045/0  50/0  77/2   پااليش دائمي دانش
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

 مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح      از مشاهده شده    t ، )5(بر اساس يافته هاي جدول    
 بـراي پـااليش   ) فنـي –علمـي  (  بنابراين زمينه هاي الزم.  درصد كوچكتر مي باشد 5خطاي  

  .دائمي دانش موجود به منظور استقرار مديريت دانش كمتر از سطح متوسط وجود دارد 
اي استفاده از دانش موجود به منظور استقرار مديريت دانش  آيا زمينه هاي الزم بر  -6

  در شركت مورد مطالعه وجوددارد ؟ 
مقايسه ميانگين نمره زمينه هاي الزم براي استفاده از دانش موجود با  ) : 6(جدول 

  3ميانگين فرضي 
 X  S  Se  t  df  زمينة مورد نظر

  124  -60/1  05/0  56/0  91/2  استفاده از دانش
3 〉µ:1H                                3 ≤µ:0H  

 مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح      از مشاهده شـده t ،)6(بر اساس يافته هاي جدول  
 بنابراين زمينه هاي الزم  براي استفاده از دانـش موجـود    .  درصد كوچكتر مي باشد     5 خطاي

  .به منظوراستقرار مديريت دانش كمتر از سطح متوسط وجود دارد 
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  معنـادار  P≥01/0  مشاهده شـده در سـطح   F فوق، بر اساس يافته هاي جدول   
 بنحو اصفهان ذوب آهن  شركتقرار مديريت دانش در بنابراين زمينه هاي الزم براي است،بوده

بيـشترين زمينـه هـاي موجـود        همچنين يافته هاي فوق نشان مي دهـد         .يكسان وجود ندارد    
  68/2  و كمترين ، مربوط بـه توزيـع دانـش بـا               97/2مربوط به ذخيره اطالعات با ميانگين       

  .بوده است 
  
  
  

استقرار زمينه هاي مديريت  دانش در مقايسه ميانگين نمره امكان سنجي ) : 7(جدول 
  شركت سهامي ذوب آهن

  X  S  زمينه هاي الزم براي استقرار مديريت دانش 

  جمع آوري اطالعات
88/2  446/0  

  497/0  97/2  ذخيره اطالعات
  5/0  82/2  سازماندهي اطالعات

  532/0  68/2  توزيع دانش
  508/0  77/2  مي دانشيداپااليش 

  568/0  91/2  استفاده از دانش
000/0 = P                      41/16 = F                                   50/75= t2   

 مشاهده شده در خصوص ذخيره اطالعات و سـازماندهي          Fنتايج نشان مي دهد كه      
ر بوده ، بنابراين بين نظرات كاركنان با توجه بـه سـمت    معنادا P≥ 05/0اطالعات در سطح    

،   مشاهده شده در خصوص جمع آوري اطالعات ، توزيع دانشF اما ،آنها تفاوت وجود دارد
بنـابراين در   . معنادار نبوده است     P≥ 05/0مي دانش واستفاده از دانش در سطح        پااليش داي 

در ادامه . تفاوت وجود نداردرات كاركنان با توجه به سمت آنها خصوص موارد اخير، بين نظ    
از آزمون توكي براي بررسي تفاوت نظرات مديران با كارشناسان استفاده شده و نتـايج آن در      

  .جدول زير آمده است
مقايسه زوجي اختالف ميانگين نمره ذخيره اطالعات از نظر كاركنان با ) : 8(جدول 

  توجه به سمت آنان
  سطح معناداري  اختالف ميانگين  سمت

  026/0  /355  مدير              كارشناس
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 . بين نظرات مديران با كارشناسـان تفـاوت وجـود دارد           ،بر اساس نتايج آزمون توكي    
 زمينه هاي الزم جهت ذخيره اطالعات دانش جمع آوري شـده             ،بعبارت ديگر از نظر مديران    

  .بيشتر از كارشناسان بوده است 
مقايسه زوجي اختالف ميانگين  نمره سازماندهي اطالعات از نظر كاركنان ) : 9 (جدول 

  با توجه به سمت آنان
  سطح معنادار  اختالف ميانگين  تسم

  025/0  357/0  مدير          كارشناس
.  بر اساس نتايج آزمون توكي بين نظرات مديران با كارشناسـان تفـاوت وجـود دارد               

ت سازماندهي اطالعات دانش جمـع آوري       يران زمينه هاي الزم جه     ازنظر مد   ،بعبارت ديگر 
  .شده بيشتر از كارشناسان بوده است

 مشاهده  Fبين نظرات كاركنان با توجه به مدرك تحصيلي آنان به دليل معنادار نبودن              
  در خصوص زمينه هاي الزم در جهـت اسـتقرار مـديريت دانـش              P≥ 05/0شده در سطح    

 با توجه به سابقه خدمت كاركنان نيـز بـه همـين             وضوعتفاوت وجود ندارد ؛ همچنين اين م      
  .نشان داده شده استشكل 

  نتيجه گيري 
 از ديدگاه جامعـه     تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به سوالهاي پژوهش نشان داد كه           

ر شركت سهامي  ميانگين نمرات زمينه هاي الزم جهت استقرار مديريت دانش دمورد مطالعه 
تقرار  زمينـه هـاي اسـ   ههمچنـين مقايـس  . ذوب آهن اصفهان كمتر از حد متوسط بوده اسـت   

نشان داد كه زمينه هاي الزم بـراي اسـتقرار مـديريت        مديريت دانش در شركت مورد مطالعه       
 بيشترين زمينه هاي الزم مربـوط بـه ذخيـره     ،   يكسان وجود ندارد   بنحو اين شركت دانش در   

ي كه جمع آوري اطالعـات  بنحو . آنها  مربوط به توزيع دانش بوده است      كمتريناطالعات و   
، سـازماندهي اطالعـات بـا ميـانگين         )97/2(، ذخيره اطالعات با ميانگين      )88/2(با ميانگين   

و استفاده  ) 77/2( دانش با ميانگين     دايمي، پااليش   )68/2(، توزيع دانش با ميانگين      )82/2(
بودن ميانگين نمره ) 3(همگي نشان دهنده كمتر از ميزان متوسط ) 91/2(از دانش با ميانگين 

  .  ها دارند
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مقايسه نظرات كارشناسان ، مديران و سرپرستان نشان داد كه بـين نظـرات آنـان در                  
تفـاوت   ) P = 019/0(و سـازماندهي اطالعـات     ) P = 032/0(خصوص ذخيره اطالعات    

ينـه هـاي الزم جهـت ذخيـره          زم ،ز نظـر مـديران     ا ،براساس نتايج آزمون تـوكي    .وجود دارد   
  . دانش جمع آوري شده و سازماندهي اطالعات بيشتر از كارشناسان بوده است اطالعات

مقايسه نظرات كاركنان ، سرپرستان و مديران با توجه به مدرك تحصيلي آنـان نـشان    
ريت دانش در   هاي آنان در خصوص امكان سنجي استقرار زمينه هاي مدي          داد كه بين ديدگاه   

  . تفاوت وجود ندارد ،شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
مـورد  مقايسه ميانگين امكان سنجي استقرار زمينه هـاي مـديريت دانـش در شـركت        

 از نظر كارشناسان ، سرپرستان و مديران با توجه به سابقه خدمت آنان نـشان داد كـه                   مطالعه
براين اين نتيجه حاصل شد كه در شركت         بنا .نان تفاوت معني داري وجود ندارد     بين نظرات آ  

مورد مطالعه، با توجه به اينكه زمينه هاي استقرار مديريت دانش كمتر از حداقل الزم وجـود                 
دارد، جهت استقرار مديريت دانش در اين شركت، ابتدا بايستي به تقويت هر چه بيشتر زمينه          

 است كه جهت جمـع آوري،       اين زمينه ها، زير ساخته هاي فني و علمي        . هاي فوق پرداخت  
ذخيره، سازماندهي، توزيع، پااليش و استفاده از دانش در هر سازماني مورد نياز است كـه در      

 با توجـه بـه اهميـت اسـتقرار مـديريت         .  سوال پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت      38قالب  
ربردي زير دانش در سازمانها و صنايع كشور، به ويژه در شركت مورد مطالعه، پيشنهادهاي كا         

  :ارائه مي گردد
 فعاليت در جهت پياده سازي فرهنگ جذب دانش و ارائه برنامه هاي آموزشي هـم           -

  . متناوب و منظم بنحوجهت با دانش تخصصي 
استفاده از دانش افراد با تجربه به شكل فعال ، تبادل دانش با ديگر شركتهاي داخلي  -

 .و خارجي 

خصصان با يكديگر و برگـزاري نشـستهاي        ايجاد امكاناتي در جهت تبادل دانش مت       -
 . مداوم بنحواثر بخش و كاربردي 

يات پروژه هاي موفق و ناموفق و همچنـين نگهـداري توانمنـدي             ثبت وضبط جزي   -
 .نيروهاي انساني سازمان 
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دسترسي به دانش فني و تخصصي مورد استفاده شركتهاي مشابه داخلي و خارجي              -
 . كليه كاركنان از طريق سامانه هاي رايانه اي براي

 .ها  دانشگاهو ارتباط منسجم با مراكز تحقيق و توسعه  -

 . منظم به صورتتجزيه وتحليل دقيق دانش و رويه هاي مورد استفاده رقبا  -

بوط به توانمنـدي هـاي دانـش و         ايجاد سيستمي جامع در جهت ثبت اطالعات مر        -
 . نيروي انساني تجربه

زمان با اهداف و بررسي اطالعات دانش مفيد   بيان ارتباط دانش مورد استفاده در سا       -
 .و اثربخش براي قسمتهاي مختلف سازمان 

اطالع رساني در مورد مشكالت و در خواست راه حل از كاركنان در جهت استفاده  -
 .از دانش

 . عمل رساندن دانش در اختيار افراد كارگاه هاي آموزش نحوه به مرحلهبرگزاري  -

 .اده سازي فرهنگ تبادل دانش و تسهيم اطالعات برنامه ريزي جامع در جهت پي -

 .استفاده بيشتر از مشوق هاي موجود در جهت باال بردن سطح دانش كاركنان -

 .مشخص كردن و شناسايي كامل دارندگان دانش كليدي در شركت -

در زمان استخدام در جهت جذب افراد جوياي دانش و كـساني  دقت هر چه بيشتر      -
 .اعتقاد دارندكه به سازمان يادگيرنده 

سرمايه گذاري همسو با اهداف مديريت دانش در فناوري اطالعات و طبقه بنـدي               -
 .جامع دانش
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